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Pesquisa aponta que indústria 
da região pretende abrir empregos 

Levantamento da Firjan mostra que número de empregados no setor e expectativa de demanda cresceram 
a industria 

Luan Leite retoma ao 
Voltaço para supervisionar 
categorias sub-13 e 14 

SDA OAB 

Chapas de Carolina Patitucci 
e Aloízio Perez vencem em 

Prefeitura de Volta Redonda GO cias eds 
Semana da Consciência Negra 

Annelise Dias, vence eleição da OAB Vit com 

O curta-metragem “Pa mars, a Pala ao Comer. 
uma História de Resistência” 
será exibido ds 18 horn des da quintadoira, dia 10, na 
sede do Clube cs Palmares, “que fa localizada na Aveni 
la Roma, no bairro Jardim 
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Indústria da região espera maior demanda 
e deve fazer novas contratações de pessoal 

Sondagem feita pela Firjan aponta, porém, que a atividade do segmento no terceiro trimestre assinalou retração 
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PTE (quanto maior o percent. do melhora: 454 pontos no 
A Sondagem Industrial, 

um levantamento da Fir 
Jam sobre os fatos « expoc. ativas da Indústria, revela 
“que em Sotembro & ao fim do terceiro trimestre deste amo, no Sul Fluminense, à 
atividade industrial per maneceu em reiração: Os 
indicadores são medidos 
em um valor de O a 100 
pontos, cuja medição ass! ala que resultados acima de Gu pontos indicam cres. 
cimento e abaixo doste o cenário à de queda. De 
acorda com a metodologia o volume de produção 
atingiu 44 pontos Jão Indicador de nú 
mero de empregados na Indústria teve avanço à 
partir do parâmetro, regis 
trando 60 pontos no peri- do, Medida em percent. 
al, à capacidado Instalada di Setor Industrial no Sul 
Fluminense alcançon 64% 

al melhor o resultado). acima da média histórica 
para à indicador Em um contexto de 
continua redução da ocio Sidade das indústrias e 
expansão da força de tra balho, o nível dos esto 
ques de produtos do seg mento no Sul fluminense registrou aumento em 
agosto é ficou estável em Setembro. Com este resul 
tado, o indicador de esto- 
que eletivo em relação ao Pisoejado na região am ém ficou acima da linha 
dos 50 pontos. indicando um resultado ácima do es 
perado pelos Industriais da região O Indicador da situação 
financeira dos empresári os da indústria no Sul 
Fluminense registrou leve melhora em setembro, 
com 422 pontos. O acesso do crédito também é outro 
indicador com percepção 

da sua média histórics e 
Se aproximando dos 50 
pontos. Por outro lado, 
quanto à margem de lu Gra, à insatisfação perma 
pace na leitura dos indus trials, permanecendo em 
383 pontos. 

Espectatva de maior 
demanda 

Os industriais do Sul Fiuminense encerraram o 
trimestre com expectati. vas de crescimento para à 
demanda por produtos e número de empregados. 
tuma vez que ambos os in 
dicadores ficaram acima de sua média histórica (50 
e 508 respectivamente) Em relação às exporta: 
gões à estimutiva é de es abilidade, apôs dois me 
ses com perspectiva de 
queda. Por outro lado, os empresários esperam re 

dução em sua compra de 
matérias primas Por último, o indicador 
de investimento revelou 

uma posição mais conser 
vadora dos emprosários da indústria, registrando 
46,1 pontos em outubro, 

no entanto é um resultado 
e et pesto da ha los 60 pontos e acima de. 
saia média histórica, 

CDL-VR orienta comércio a renegociar dívidas 
de consumidores para abrir crédito em dezembro 
A Câmara de Dk Lojistas de Vota (CINTO est orientando Ga latas à renegoclarem dividas com om consumido Toa inadimplentes durante A campi "Nom Limpo, 

Crédito Forto”, que está sendo realizada do 16 à 
cata mês. O objetivo que cas emprosao incluido 
Instituições Bancárias. cha ane o les o crua desconto do juro pra que 
quitem dívidas en at felino o as do rt dito novamente cm desem do pa ae compra de Na ar pesa nego Di ou dlspont lado consultas ao Ser go de Proteção do Credito (SPC) de graça, para oa Consumidor, na tede da eidade na Ra Simão da Cunha Gago, 1, Aterro Para favor à consulta, cu x podo sofia de o ma presencia, além de le. 

var um documento com 
Too eo CPE a CDL reiorça 
que é obrigatório 0 uso de 
miscara nãs dependências 
do prédio. Também é dispo- nibilizado áleool 70% para 
hilenização das maos, em cumprimento às medidas 
preventivas do cororaviria 
p 
trar em contato polo teto Te SSALAOGO ou acensar O 
it clveong be De acordo com a antido 
de, depol de realizar a com 
ita e sabor onde está om oito em atraso, coma. 
midor poderá procurar à cmpresa para tentar uma 
renegociação da divida. À CDL está incentivando 
lj a ofervcerem conde Gões facilitadas de paga. Tento para ajudar a redu Zir a inadimplência, que 
dra em torno de 11%, al. a Inflvenciada pela Crise 
provocada pela Covid-19 ls apontam que os consimidorts té a ie 

ção de usar o décimo ter. Ceiro salário para quitar 
déb em atraso, o que fa. voruce à renegociação. Para 
lente opuetunidado para as empresas conseguirem re 
cuperar. o capital investido é Teceber dos clientes 

jadimplentes. criando 
oportunidades para remeso. 

presidente da CDI VR, Gi Som de Cantro, vem soar à 
recuperação das vendas, 
fortalecendo alnda mais O 
poder de compra dos con 
Tumidorvs para as datas o merciats do final de ano, 
como à Black Frida, Natal Ano Novo, que são esse 
clas para o setor de varejo e serviço “Dezembro está 
chegando e muitos cons midores vão prectar pagar 
as dividas em atraso para Fealizar as compras, por 

0, é Importante que as. 
empresas tenham condi ões de renegociar oferwcer 

descontos nos juros 
mento AO A orienta também os dojstas a realizarem a ad creditci antes de vender no crediário para 
evitar cair em golpes. Era mtas familias passando 

por dificuldades, mas tam Dim exitem pessoas de má indole, que se aproveitam 
desse momento para sair comprando já com à inter 
ção de não pagar. Para as. Íojas se provenirem doses. 
ip, é fundamental ral 

are Seas em atraso do ch 
zar as consultas no SPC 
quanto mals Informações, melhor”, acrescentou Gi 
son. Segundo le, além dis so, também é Importante 
Anclur os nomes dos dove dores para aumentar a pro. 
tação ao crio 

Processo seletivo do 'Projeto Capacitar tem 
inscrições prorrogadas até o dia 21 em Itatiaia | 

O Projeto Capacitar 
Hotelaria e Serviços, de 
senvolvido pela Fundação 
CSN no Hotel Escola Bela 
Vista em parceria com a 
Prefeitura de Itatiaia, 
através da Secretaria de 
“Trabalho, Emprego e Ge 
ração do Renda, está com 
as Inscrições para o pro- 
vosso seletivo prorrogadas 
até o dia 2 
De acordo com à secra- 

taria de trabalho, empre- 
x o geração de renda, po- dem se Inserevor pessoas 
com Idade entre 16 e 29 
anos, com renda familiar 

per capita do até x salár 
os tmlnimos estabelecidos. 
pelo governo federal é 
com ensino fundamental 
completo na rede pública. 

No ato de Inscrição o 
candidato poderá selecio- 
na 0 local ode deseja 
2er a prova, que acontece. 
rão na Casa do Trabalha- 
dor. na Vila Odete, no dia 
24 de novembro, na Escola 
Muntcipal Fernando Octá- 
vio Xavier, em Penedo, no 
dia 25 de novembro e na 
sede da Administração Re 
glonal de Maromba/Ma 
Fingá, em Maringá, no dia 
25 de novembro, de 14 ho 

“Au todo são oferecidas 
cinco vagas e os interessa 
dos poderão fazer a sua 
Inscrição através de um 
formulário disponível no 
site da Prefeituraç 

O objetivo do projeto é 
ofrecer habilitação com 
pleta em diversas árvas de 
hotelaria e serviços, inclu 
indo recepção, cozinha, 
eventos, garçom, bar e 
atendimento ao cliente 

“sa sia dariodorale com br a ines do prmtemo 
Degrevação composicofidariodonalecombr | cráfes 

(29 srsaiso 

33474477 99234-8846 (O) 
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Chapa 2 vence a eleição da OAB-VR 
Em Barra Mansa, vitória foi da chapa encabeçada por Aloízio Perez e Juliana Fernandes 

E a primeira vez na his. versou com a reportagem em nossa cidade Além dis. vogados que acreditaram candidata a vice Juliana 
tória das eleições em Volta. do DIÁRIO DO VALE... so, promete vou cumprir, no nosso projeto”, decla- Fernandes. Em post nas re 

A chapa 2, enc Hedonda, que concorreram Ela afirmou que, de que vou revolucionar à rou des sociais, o vencedor cn Carolina Pat duas mulheres para à pre. acordo com suas promos. DAE VR - disse memoron * Vance à cha 
sidência e vice presidén- sas de campanha. valrewo. Ela também comemo. pa que jogou Mp! À gos o tabs Inclusiva da his 

tória da OAB EM val cont 
cia Incionar o exerelcio da ad: rou o resuliado, afirmando 
“Após a afclalização do vocaeia em Volta Redonda: . que está “muito grata por resultado, Carolina, que as. A advocacia de Volta ter a oportunidade de ira une Obrigado à todos que 

tos e ficou em segundo é sumirá o cargo no Inicio Redonda pode ter a certeza  zer à nossa OAB de volta. cão da OAB ficou com a confiaram em nosso traba, am fercelro n chapa à com . de Janeiro de Si para um de que ntudaremos a for. Nada disso seria possivel. Chapa £, encabeçada por Perez, que foi 
187 votos mandato de trés anos, con. ma de se tratar a classe se a ajuda de todos os ad. Aloisio Perer, tendo como 

Rodrigo Drable empossa nova diretora Justiça manda ArcelorMittal 
médica do Hospital da Mulher” retomar cartão alimentação 

para afastados por doença 

- nosco há bastanto tempo, tora geral, até ao pessoal 
por questões pessoais ela da faxina. Sempre ful mui 

O prefeito Rodrigo Dra... me disse que precisava re. to respeitada, atenderam 
Mle empossou, na manhã. duzir o ritmo de trabalho aos meus pedidos, me aju-. Após ordem pci, Artigas retomar pagamento de ca 
desta terça-feira, dia 18, a “e fol quando nós convida. daram e apolaram em 
nova diretora médica do mos a Andressa, que está todo o tempo. O que eu 
Hospital da Mulher, a mé- chegando cheia de gás e pude fazer. sei que foi fe dos os interessados, sob Trata-se de uma decl. dica Andressa Elumer Me. vontade. Nós já estamos to, mas ainda tem muita —— E ong de multa única, a são provisória, mas que 
deiros. A cerimônia, que. com a rede cegonha prati- coisa. Ela vai dar conti. A Justiça do Trabalho cada empregado de direito deverá ser cumprida pela 
aconteceu na própria uni- comente concluída aqui nuidade so trabalho, que é decidiu pelo restabeleci- ao valar de R$ 590, corres. empresa. nd de saúdo conto com no Hospital e agora quere. multo díficil mas ao mes”. mento do cartão alimenta. pondente ao valor do be A direção do sinlcato a presença do secretário mos dar continuidade aos mo tempo muito gratif ção a todos os emprega-. neficio reáfirmia o 86 Gimipio- de Saúde, Dr. Sergio Go- nossos planos, que é insti- cante”, afirmou a médica Gus da ArcoloeMiNa qa Ranão, Di ea bio B olorMittal que A decisão ocorreu por. misso em lutar em defe- 

Potim tie à unidade como "hos. Mariana Goncalves Xavier. tiveram o benefício sus- causa de uma ação judici sa e da garantia de dire Gançalves Xavier. que está. pital amigo da Criança”. À. Andressa elogiou o tra Ê deiândo a direnia dn Andresa chega pra agr. alho reali ea tão. PERS em virtude do goo al iicada pelo Sindicato to. "Tudo relacionado as 
úrgicos do Sul condições « a qualidade a diretora goral, Fer. gar, à conhecedora dos anterior e falou do desafio de beneficio previdenciá- dos Me 

nanda Chiesse; e demais. protocolos e das portarias de manter e melhorar o o Fluminense, depois que de vida dos trabalhado. 
funcionários da unidade do Ministério da Saúde. atendimento reslizado. O prazo para o cumpri os trabalhadores da em- res e trabalhadoras, sem 

*A Dr. Mariana Cum- Temos tudo para realizar — “Aqui eu só estou pra mento da decisão estipula. presa procuraram o sindi-. pre 6 a nossa prioridade, 
priu a sua missão, ao lon- nosso sonha e levar 0 has. agregar tentar fazer o mo- do pelo Juiz é de cinco  cato, após o cancelamento sobretudo em &e tratando £o desse período eia cor-. pita, que já é sucesso, em  lhor trabalho possível Es- dias, conforme fundamen. do benefício, dos afasta- de fonte de subsistência Fesponde à expectativa. para Um patamar ainda tou muito feliz pelo comi. tação, comunicando a to. dos pelo INS do trabalhador do aumentar à humaniza- acima”, destacou. te o pela confiança do pre. 
ção e junto com a direção “Durante a cerimônia a fait, só tenho a agradecer 
geral da Fernanda conse- agora excdiretora aprovei- a Dr Mariana por ter de 

ERR Ra a a ta IMPRESSO + ONLINE 
Ra a TUDO INCLUIDO 
de inatas a qualidade 6 fodriço é de do Soria raça caca persenda PN A ASA AS RE Da ee de manter a qualidade eo Rodrigo e do dr Sérgio, retora geral, Fernanda Hitmo de avanço”, disse o aqui du aprendi saio” Cricese tai sore aos IRS UTEIS ATE 
pref Rodrigo Drable. Triste por estar saindo. peciativa para 0 novo ci MAIOR ALCANCE E MAIS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ. 

O secretário de Saúde. mas muito felix à senso” cl 
Sérgio Gomes, agradeceu ção de dever cumprido. “Espero que Andressa Anuncie pelo Whatsapp o trabalho reslizado pela. Acerte, erei fiz grandes. consiga manter o padrão 

Enade] c 99234-8846 Mariana é uma ótima qui que me ajudou, desde que yai dar tudo certo” 
profissional e estava co- a Fernanda, que é a dire afirmou. 
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PARQUE DA CIDADE 

Drable e PM traçam estratégias 
para garantir segurança em evento 

Conquista de aumento no efetivo do 5º CPA já surtiu resultados positivos em Barra Mansa 
> EEE dante do 29º Batalhão da Policia Militar, tonenteco 

O prefeito Rodrigo Dra- ronel André Souza, é os 
ble se Feuniu no infcio da. majares Cardoso e Rómulo. 
tarde desta terçaeira, dia “De acordo com o prefet 
16, com o comandante do &º to, as ações da PM nas últ CBA (Comando de Policia. mas semanas resultaram 
mento de Area), coronl. na diminuição das estatist Marcelo Malheirós. O obje-. cas criminais na cidade. 
tivo do encontro fi anal. “Parabenizo as ações dos sar os resultados positivos. coronéis Malheiros & Sou- 
do aumento do efetivo, za, que foram Incisivas e Oenerio há uma semana, é. resolutivas. É percoptivel 
traçar estraógias para Es. que o aumento do efetivo 
cant a segurança do even. proveniente do RAS (Hegi. 
to que acontecerá entre us. me Adicional de Serviço) dias 19 21, no Parque da. na cidade promoveu o sen. 
Cidade. Tumbém participa-  timento de segurança nas. De acordo com o presta, as ações a PM ras ly semanas 
ram do encontro o coman. ruas. Às estatisticas de restaram na irnação ds eatíticas coma na cade 

Suspeito de estuprar Ciclista morre ao ser atropelado Homem é preso por posse 

enteada em Barra do Piraí é porisarro emletença — ilegal de arma de fogo 
preso em Volta Redonda 

E 

aa ea Policia Mit “sposto dono da 
Sea denunciou na Delegacia de “desta terçadira. arma, se desentenderam e. 

retido Barra do Pirai, sobre os. Vita após suposto tapa no tos 
abusos sexuais praticados ese de arma mondo o mem de 
contra sua ilha, há corea Cd cao teve mio fo. em Baer musa” a arma. acabou dando um É dd um amo e melo. À criança foi submetida 

le fo localicado por pole. a exame de corpo de delito, ads civis, embaixo do Via-. que confirmou Violência se- 
duto Heitor Leite Franco, xa em que fi vitima. no Cntro da cidade. Levado para a 88º DP 

O suspeito estava sendo (Barra do Pira), o homem 
procurado desde o dia 9 de foi indiciado por estupro de. movumbro, quando a mãe o . vulnerável. 

ES a e dream co Sia Taro anja doom e Cos hai peste o Ra che Sn a im 
UTILIDADE PÚBLICA 

O Coordenador Regional de Polica Técniso-Ciontítcn Su Fluminento Ficardo Campos Barcos - Parto 
= SE. Logista, faz saber que se encontra na IML de Volta Re — EEE de particigação no homi. lu Pad Rea de 5 ace momesro cs dose | doca siodAveria Pao El Aves Abrantes 1135, a o Si fora levado paras — gn Segundo a dendncio o | Tre Poço - Vota Hodend, 124) 366.049 corpo Gerado Ava de Ar a derem ori ——— SEE conde do tao ei | GO MANDEL Ji dad não divulgada ada "Ela focam lcalk— Lute Pao Romeu, do “ão sentido o das o. | do ANO OTA UA ri toma Ra fama (AS es quado praia Sue | Bá, Gardênia Al lo do Jane,  caponiçã para os pb e a fa “riso lo Ivai 3 | go falas 

gt ol ma segunda ira. O amet ser gg nd a io e. Vala ameno E tn tm po da Delegacia de Barra Valença o Ro Ls SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST Mana, Al loose”. peito do tro Cama” Toe DADE Ra 
CONCORRÊNCIA Nº 0020.2021 o plc ve ia Imobiliária é arrombada bd q esaf o tos to o sm 

e furtada em Volta Redonda a ERR da asi o 
Uma medio loentic  liicado, deva coberta 1 Preeura Mui de Barra Mansa SEE ao aos] o a a 4 30350! ra 

reina da Comuna Permanente de Letão 

NA MOITA AR E RESTAURATELTOA 

“ee Se 0) res pet o PS ae a 2 
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COVID-IS 

VR atinge 81% da população 
vacinada com duas doses 

Mesmo com bons índices de vacinação contra a Covid-19, 

Rr PRE et ta pr e Eram a ETA decr Epa Esse Ma na rara ei 
pras 
as suas Restante 
pri dearages EEE ds Eden pes da 
Errada gasseRia Rss dsas Ei mia ipa ginope pis po de 
Eng E 
En e de 
peace cui prt pat qu E RR Epa 
simesente: 

colo comsuca 1 adlesewm tes o jovens vacinados at 
26 de outubro para aplica- 
ão da segunda doe Já que O intervalo fot amteci Todas as Unidades de 
Saúde (UBS e USE) fazem 
aplicação de doses contra à 
Covid-19. As unidades tum 
lona de 06h às Ih On 
unidades funcionam com horário estendido para alendor a população, até as. à 
x São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta 
Grando, Até as Tah: Sider- lúndia, Jardim Paraiba, 

parcela da população - in Eluindo adolescentes e jo 
vens — precisa voltar as Unidades de Saúde « fazer 

74? com à primeira dose nesta mesma população. 
Entre primeiras, segundas 
e tereeiras doses, o muniei 
plo já aplicon 45 doses, 
de seoedo com o último le. vantamento da SMS feito 
a no fm de semana 

“Apesar do avanço da 
vacinação, o uso de másca- 
ra permanece obrigatório 
ho municipio À cobertura. 
vacinal segue subindo em Volta Redonda, mas é im 
portante reforçar que uma 

Resende 
nos e com a ampliação o da número “les” aumentar a 100 vas. 
Pe gém da ampliação, ow tros setores da creche pas nação por intervenções 

Esta é mais uma im 
portante obra que a gestão municipal infelou e que 
Ira beneficiar todos om mo. radores do bairro e da re 
tão do Grande Paraíso. rabalhamos desde 0 ini 

at gp 

opiniao at e mu Msreeara 
a rd 

pd A frontais 

viço é um depésito: revita- Jizações dos Vestiário, co- 
ainha e lactário. No crono- 
grama de obras ainda es tão incluídos pintura, no- 
vas instalações de gás tro- ca de portas e vidros, 
construção de nova cober. 
tura na entrada é recupo- 
ração da todas as redes hi rdias, elétricas o telha. 

adolescentes que estu. vm ma cede municipal de 
ensino. Até o momento já forarm entregues 27 unida 
des de ensino, entre cre. Eles e escolas: E ainda 18 
Instituições, contando com a Creche Moro do Crusei- 

o uso de máscara continua sendo obrigatório no município 

Porto Real atende 
três grupos diferentes 

tendo em mes docuem to pessnal com fot, CPF: 
comprovante de residen 
dia, Cartão do SUS é car 
tão de vacinação. "Nosso 
objeto 6 atender a pop 
lação por meio de horário amplo, dando assim a 
oportunidade para tudos. Se vacinarera” reitera 0 
proeito Alexandre Set 
ti, reforçando que para o receimento da 3 dose o 
paciente tem que ter ho. ainimo 6 mes do rec 
mento da? dose. 

A Prefeitura de Porto Rea, por melo da Secret. 
ria Municipal de Saúde 
(Ss) realiza a partir 

mas, das 17h às ah 

vês da Central de Vaci 

Barra Mansa segue com vacinação 
no PSF Ano Bom ou na 
Sirene 2 Vila Nova. 

Para sor vacinado é ne- 
cessária a apresentação do. 
cartão de vacina, RG e 
CPF. Também é preciso 
comprovanto de resldén. 
cla atualizado (nominal 
ou em nome dos pais) ou 
a declaração do posto de 
saúde, Menores procisam 
estar acompanhados de 
um responsável. 

Nesta quarta-eira, dia 
17, haverá aplicação de 
primeira dose, segundas 
doses apondadas e as de 
reforço em Barra Mansa. 
A aplicação acontecerá 
das 9h às 16h nos postos. 
de saúde dos bairros, e 
das sh às 20h na Unidade 
de Saúde do Ano Bom. 

Os públicas alvo são os. 
seguintes: DI para pessoas 
a partir de 13 anos (nos 

postos de saúde dos batr 
ros), D2 agendadas (Coro- 
naVae apenas no Ano 
Bom) « Da para idosos 
acima de 60 anos e profs 
slonais da Saúde que to- 
maram à D2 de Corona. 
Vac ou de AstraZeneca até 
o dia 17/05. 

Vale lembrar que o re- 
forço para quem tomou 
duas dases de AstraZane- 
ca sorá aplicado apenas 

inicia obras na Creche Municipal Morro do Cruzeiro 
go estão por me Thorias e reformas - disso 
o prefeito Diogo Baleiro 
Diniz 

À Creche Municipal Morro do Cruzeiro atendo 
a Educação Infantil e fica Iocalizada na Rua Sam 
Terezinha, 1/86/87, 

case somo [eee] 

Vs) ga sand aa programações consta ds | se Deere e 

rm e | com] tom | romeno 

do dee Tso Res x Ls goes CCE, 
e facada o Bar de dsgna e Fred e cora à ção ca mo de pa de Desmes a 
e A mó da Cat do Es dor tg 2 cod A 1 ct dogam coa o a a pago 1 Rd Pu o A, 7 dear 
e Ee De et em go data e a paço ga e ções em co 

So da oo do SG uno Pt a Pets ars ps 5 Lar 
Aeraçre Augusts Setoos 

MeóRA De cátcino DE APumAÇÃo EscESSo nesecamação 

a Pimentão leg Ls og 432004 

E EEE 

forasofrom (a 7105:74587] 
ecoa Rot 0/2070 (8) | 526214022] 

fiteifroro (0) | — 1129779] 
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RESULTADO 1 +» APURAÇÃO TAXA DE INCREMENTO 

Cs Tra de Incremento 

ava /8 logo gg 
sau 

TAXA DE INCREMENTO (4) 13504 
Arrecadação Periodo 11 12/2020 C)x Aa2947793 x 506% 

Avrecadação Projetada 1525.7876 
To 265566509 

Demonstração do escesso de arrecadação Cáledo 
Race relEadaOT 2 07292114] TAOSTASAT 
Resultado aplicada x incremento. 1525.78716 

soma asso 
Previsão de Recota 2021 sa1200090 

Excesso provável de arrecadação Tendência) aspa:saa0 
Enceso já uizado no exeríio oo 
Excesso provável de armecadação aresiar asia5aa0a 
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Secretaria de Cultura abre 
Semana da Consciência Negra 

Curta-metragem Palmares da Palha ao Concreio', em 
parceria com o UniFOA, conta história de luta do Clube dos Palmares 

de Volta Redonda, em par. Ceria com o UniF A (Cen 
tro Universitário de Volta Redonda), abre à Semana 
da Consetância Negra com O lançamento do documem. 
tário “Palmares, da Palha ao Concreto: uma História. 
de Resistência”. O curta metragem será exibido às 
18 horas desta quinta-feira. dia 18, na sede do Clubé 
dos Palmares, que fia loca 
lizada na Avenida Homa, 
o balrro ardim Europa. No entanto, por corta da 
pandemia da Coviá19, ha verá restrição no número de convidados « participam. 
tes. O documentário conta 
a história de luta do Clube 
dos Palmares, plonelro no movimento negro em Volta 
Redonda. À produção da 

documentário teve início 
om março deste ano. O cur. txmetragem oi produzido 
pelos alunos do terceiro Ano do curso de Publica. 
de e Propaganda da Insti- 
tuição. O cluhe que foi fundado em 1965 surgiu com o pro 
pôsito de não ser apenas im lugar de lazer; mas um 
lugar que proporrionasse a 
Aibemdade e integração soci al do cidadão alrodescen 
dente da região. já que na 
época as postcas nogras ha viam sido prolbidas de en trar nos “clubes de bean 
À professora do Unt 

FOA, responsável pelo de. senvolvimento do documen 
tário, Clarisse Netto, que tambem atua na secretaria 
de Cultura, comentou que à 
experiência de realizar o 
projeto oi gratificante 

presenta tanto não só à Bessa Cidade, mas do nosso 
pais em relação ao mor mento negro”, declarou. No dia do lançamento, 
também haverá uma expo. 
aição de fotos fita pelo alo no do curso, Mário Sérgio Bruno, durante as grava 
ões. Em seguida o materi. AlSerá exibido no Memort- 
al Zumbi dos Palmares, na Vila Santa Cecilia, dispon 
biizado à Secretaria Muni. cipal de Educação (SME) 
passando a fazer parte do 
Seen clural do múmici 

Procon de Barra Mansa 
funciona em novo endereço 

== 
A Profoitura de Barra Mansa retomou ontem (17) 

as atividades do Programa de Proteção u Defesa do 
Constumidor (Procom). Para melhor atender a popula 
ção, à sede do órgão está Um novo endereço: Rodo 
ária Shopping. no Centro. O horário de finclonamen. 
do é das e 17, "As audiências que já 

estavam marcadas para ocorrerem na antiga nede 
acontecerão na Secretaria Municipal de Habitação, localizada no pátio da sd do governo municipal” destaco o gerente do or “ie Goa km Barra Mansa, o Procon foi criado há 49 anos À telefonia fia e mo Vel lidera as reclamações. Seguída das grandes lojas 

a 

de varejo e bancon/cartões. de crio. 
“Aconselhamos que o consumidor sempre exija à 

mota faca, solicite o preto. Colo de sas reclamações, 
bem Como pro e imo 
mar das condições de paga. mento e das taxas de Juros Incidentes na compra de 
produtos e serviços. No Caso de dúvida ou proble. mãs no atendimento pode 
Dos procurar”, disse Felipe 

Pinheiral promove 'Cultura 
nos Bairros' em comemoração 
ao Dia da Consciência Negra 
E 

O projeto Cultura nos 
Halrros desta semana sorá 
realizado excopeionalmen 
te no sábado, dia 20, na 
Praça Lu Gonzaga, Cen. 
tro, em uma edição espe. 
cial pelo Dia da Consein 
ela Nogra. Rualizado por 
meio da Secretaria Muni 
cipal de Esporte, Cultura, 
Lazer, Juventude e Turis- 
mo (SEMECULT) da Pre- 
feitura de Pinheiral, o 
evento cultural gratuito é 
promovido por meio da 
Lai Aldir Blane. 

Artistas informais e es 
paços culturais da cidade 
que se inscreveram pela 
Lei de Emergência Cultu- 
ral Aldir Blane, do Gover 
no Pederal, que tiveram 
suas rendas afetadas pela 

pandemia de Covida1s o 
foram contemplados com 
recursos fornecidos direto 
do Fundo Nacional de 
Cultura, repassados aos 
estados & municipios, fa 
zem parte das atrações 
oferecidas na cidade pelo 
projeto 

Em sua 8º edição os 
moradores poderão des 
frutar de contação de his 
tórias afro-brasileiras, 
hos com os músicos Ta” 
Jita Marçal, Gustavo Sa 
bença e do grupo ESam- 
da, apresentação da Gru- 
po de Capoeira - Associa- 
ção Pinholralonse da Arto 
Capostra, Roda de Rima, 
apresentação do Centro 
Cultural Folha Grande, 
além da exposição e ven” 
da de produtos dos arte. 
sãos da cidade. 

“Será uma 
de de celebrarmos o Dia 
da Consciência Negra 
com atrações culturais. 
voltadas para a cultura 
afro-brasileira e prestar 
uma merecida homena. 
gem por esse dia que traz 
consigo valores, histárias. 
e ensinamentos tão valio. 
sos. Esperamos contar 
com a participação da po- 
pulação em mais uma edi 
ção desse projeto cultural 
gratuito promovido com 
total apoio do prefeito Ed. 
nardo Barbosa e a vice, 
Sediene Maia”, disse a se 
cretária da SEMECULT. 
Aline Gouvêa. 

A próxima edição será 
realizada no bairro Vale 
Verde, no próximo dia 25. 
de novembro, a parti das. 
Tihoras. 

O secretário de Cultura de Volta Hedonda, Ander. 
sam de Souza, restaltou a 
importância do material 
produzida. “A memória do Clube com a história de sua Tuneação fo contata de for 
ma muito sensivel. É um 
presente para à história do 
Pero negro não só da nessa Eidade, mas também do 
Posso pais”, disso o secrutá. 
Fo Edson Daniel, o Mister, 
atual presidente do Clube 

de volte o seu olhar para o Clube. “A história do clube 
e seu papel no movimento negro de nossa cidade 
Além disso, realiza de for. ima honrosa uma homena 
gem aos fundadores que Sato fizeram para noso 
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horas desta quina-tera da 18, 

VR dá início à sadinio etapa do 
projeto de iluminação de LED 

re Feia nad gestante 
pr fal Errei 
GinaránnEo Cien EanbecoE PE E Er Enem IE Eu TESTE de pn East Emfmsamia Errar EE Ext End eprndeis mes Sqdedes esa Rr] E pomentata quais E ur a peito Rd ee gaia Censo E 
ip q Ear gussa ia 

de lâmpadas. a economia mensal deve chegar a R$ TO mi À redução dos cu os está atrelado à tecno. ela deh de LED, que por “bla menor necexeitade de imanutençã clas pos “m maior durabilidade, Una lâmpada de vapor de 
dem vida Ga de sé ma ho tem vida Ge de mi ho” Tas e demanda um reator 
“que dir 30 il horas em Tia Já uma luminária “de LED com 180 dura 0 mil horas, por exemplo, e 

ASR 

fes do muncipo deve char a AS 

dispensa o uso de reatores. 
e dnltores para o seu im Cimento 

Estamos trabalhando cm várias rent para hem. 
de rec. 

Pera Volta Bedonda. Com 
Parcerias como a que te Jos com o Governo do Es 
do estamos conseguindo 
importam investimentos Te frsestrumra O tado 
ho não para €, em breve, toda a cldade tara mais. iluminada ainda, É impor. 
dante para à segurança é 
Bição de Volta Redonda”. 
resalc o prefeito Antonio Frame Neo 

dus roça de Apa a aco 

tunes de ED 

E spent opa 
dna e E reiquealar 
dad Andre doces eq ei Sopa t need aa a foi Pepe na 
Rep ne 

sito 
4 
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Estado emite primeira Licença 
Ambiental Comunicada em 24 horas 

Beneficiada foi uma empresa que realiza transporte de vegetação, compostagem e transformação do material em biomassa 

O Governo do Estado 
Rio de Janeiro, por mei do 
Instituto Estad do Amb 
ento (inca), concedou a pri 
meira Licença Amblental Comunicada (LAC) em 3 
horas. À beneficiada foi uma empresa que realiza 
transporte de vegetação, compostagem e transíoema” 

ambiental no estado teve inlelo com o lançamento, 
em junho, do Sistema de Liconciamênto Ambiental é 
demais Procedimentos de Camtrole, o Selea. Antes, à 
emissão deste mesmo tipo 
de autorização levava de 

Com validade de cinco 
anos, à LAC é emitida cle. tronicamente mediante à 
apresentação dos documen- 
tos previstos em regula. mn. ssa lionça aprova, 
em uma Unica fas, a viabt ligado ambiental e a local 
zação e autoriza à Instala ão e a operação de empre. êndimonto ou atividade classificado como de baixo 

ambiental O Selea foi instituído 

tempo é reduzido, por exemplo, de cinco meses 
para três dias para quem deseja obter autorização 

À agilidade do novo 
sistema permite um maior controle da governo em re. 
lação à preservação ambi ental. O governo quer faci 

“volvimento econômico do estado, mas sempre exigir 
do que todas as regras am 
dlemtais sejam cumpridas. 
disse o governador Cláudio 
Castro 

Entre os beneficios do 
novo sistema está também a redução para apenas uma. 
tapa à implantação de ati- 
Viades com vigereia máxi. 
ma de olto anos, alêm de ampliação dos prázos de 1 
conças. A medida. que teve 
Comi haso às melhores peá, 

Acidentes matam 

78 pessoas nas estradas 

no feriado prolongado 

A Policia Redovidea Fe 
der (PRE) contatou 78 mortos nao rodovias fode cada de 12 a 16 de movem bro. segundo balanço da Operação Proclamação da República 221, divalgado ndo (1) Por e tratar de 
feriado prolonga, que in. cla try Hm de semana, comparação do resultado tem por a o mst fer. 
ado do 219, quando ovo DO mortes. Às informações são da Agéncia Bra “Seg a pesqui, os 7 acidentes anotados em 

da peida do meamo po. lodo em 2019. So o recorte 
abrangor 05 acidentes, a 
queda & do 9% (210 acidem. 
tes, nto oe 2% de 2019) O total de feridos ficou em 
HAM, número 18% menor 
ate o LU de amo. Os 8.466 policiais que 
atuaram nos serviços ope. 
racionais em todo o país 
fiscalizaram 142152 veieu lose VAL motoeista. 

Dos 15.245 testes feitos com Bafômetros, 8 resulta. 
ram em prisão, em meio à O autuações por alcoole. 
mia "A ada 16 testes feitos 

em condutores, um resul 
tou em flagrante por com 
dução nl efeito de úlcoek. o a da move condutores fia 
ndo, Um ot preso”, o locmoni à Coordenação de 
Pollelamento de Trânsito da PRE 
Cinto de segurança 

Ao todo, focam feitas 
41.528 autuações, sendo 20 por ultrapassagens em 
faixa continua; 2105 de 
coma sem co de se Eurança: e 2.006 de passa 
geiros sem cinto de segu Faça. 

Ainda segundo o balao 
go, foram apreendidas 246 
toneladas de maconha nas rodovias federais. Em 
2019, o total recolhido so- mou 3,38 toneladas. As 
sim, houve uma queda do E mensa tipo de ocsrrim- 
cia. Foram apreendidos, 
também, 24,29 quilos de cocaina (em 2019, 182.7 
quilos Segundo a PRF. o total 
de armas recolhidas foi 7% tado em 021 (3 ar 
mas), na comparação com 2O1o (19 armas). Ão todo, 
42 pessoas foram detidas durânte à oporação; à 
PRE recuperou 98 voculno 

ambiental, que leva em 
conta indicadores de de. Sempenho do empreendi 

o fluxo do ambiental aínda mais 
transparente, acessivel 
simplificado e veloz - com tou o secretário do Amblem- 
te e Sustentabilidade Tha. a 

desse novo sistema do licenciamento 
ambiental ocorreu. por 
to de processo participa tivo com à colaboração de 
ones da Im o represa 

tantes dos Ministérios Pa. blicos Estadual « Federal: 
da Foderação das Indústri as da Estado do Rio de Ja 
deiro (Firjan, da Procura. doria Geral do Estado do 
Rio de Janeiro (PGE RN do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re- cursos Naturais Renováveis 

do Brasile da socie “civil, com discussões. 

Zembro de 2019. quando à 
Pasta ambiental recebeu 4 contribuições das quais. 
18 foram aproveitadas 

Primera beneicinda 
A primeira beneficiada 

pelo novo sistema fi a io 
Vert Florestal, que atua no mercado ambiental há 39 

Emo deste mesmo tipo de ateiação ea de vb aseismees. 
de biomassa. Recentemente a Blovert 
separou a sua parto do ser. 
viços da sua atividade-fim, mas as Heenças amblentais 
permaneceram na matriz. Assim uma empresa real 
Tava à compostagem e ou 
tra realizava o transporte mas apenas uma delas con taça com às licenças neces. 

Inicialmente, a Blovert 
acreditava que as licenças seriam válidas para ambas 
às empresas, mas nossos 
clientes tem demonstrado 

“uma preocupação cada vez maior com compliance. Ful 
um problema no primeiro 
momento, já que esperáva. 
mos que éisa ova licença 
pudesse levar mesos, mas 
Eraças à Licença Amiblen tal Comunicada consegui 
mos resolver essa problema operaeional em tempo re Core. Apenas 34 horas en 
tre pedir e conseguir 0 be mello, a LÃC 6 uma solu 
gão revolucionária para nós. Empreendedores contou 
Marcelo Carvalho, sócio ad 
ministrado da Bione. 

Ex-zagueiro Luan Leite será o novo supervisor 
das categorias sub-13 e 14 do Voltaço 

O extagueiro Luan 
Leite está retornando ao 
Volta Redonda PC, mas 
para exercer uma nova 
função. O prata da casa 
será o novo supervisor 
das categorias sub13 e 14 
do Esquadrão de Aço. 

Com mais de 11 anos 
defendendo o Voltaço. 
conquistando a Taça Rio. 
e à Sário D, ambos em 
2016, Luan falou sobre a 
felicidade de estar rotor 
nando ao clube que cunsi- 
dera a sua segunda casa. 

“Cheguei ao Volta Re- 
donda ainda nas catogo- 
rias de base, me profis 
sionalizei e defendi a 
camisa por mais de 11 
anos, Inclusive sendo ca 
pitão por muito tempo. 
Enquanto atleta, sempre 
falei que o clube era a 
minha segunda casa. 
sempre amando, respel 
tando e quando decidi mo 
aposentar este ano, falei 
que era um até breve, por. 
que tinha este desejo de 
voltar à trabalhar no clu 
be Então quando me fire 
ram o convito, prontamem- 

André Brasil faz vaquinha virtual para processar IPC 
E 

O múdador paraltmpico André Brasil processa, dee 
de abril de 2019, o Comitê Paralímpico Internacional 
São do proceso que o com 
siderau inelegível 
prática do esporte adapta- do, As informações são da 

Brasil “justificativa do órgão 
ué rege o paradesporto mundial é que na oeasião, 

ocorreu uma reclassifica 
ão em diversas mudalida. des, entre elas a natação. Cori essa muança, o 
siliro, que antes estava na classe SI (aquela que reu- 
ne os atletas de menor 
comprometimento funcio. nad, passou à estar fora do 
padrão para seguir nada do oficisimente. Dessa for 
ma, ele está impedido de 
Barieipr” de unique 

Seguido o atleta, a det 
são do TPC não levou em ão tecnologia ei 

ência, imagens subaquáti cas (ria caso da natação) e 
esames médicos. “Infelte mente, não sou o único 
atleta à passar por esse tipo de siluação perante o 
IPC. Muitos tetas de bas 
quite em cadeiras de rotas que se classificaram para os Jogos Paralimpicos de Tóquio também Ficam re 
entinamente notificados 

“que não poderiam mais competir. pois à IPC deci. div alterar as regras de 
classificação Atletas de als em cadeira de rodas 
enfrentaram o mesmo de. Sao, mas se comitê local 
consegui negociar com o IPC um periodo de transi 
ão para permitir que 
Am de mim, outros tive” 
ram essa oportunidade ne 
Faca. Nose carreiras o Farm encerradas pelo IPC. Embora nossas condições 
médicas e deficiências 
jualquer grau de melho. SE, declarou André Brasil 

através da assessoria de imprensa. 
O processo segue na Alemanha é os tribunaio. 

exigem um depósito de 1 mil euros (apraximada- 
mente R$ 63 mil). Além 

adicional no valor de 22 
mil euros (RS 157 mil 

“Fui excluído do espor te que mudou à minha 
vida e ainda preciso encom- frar tuma forma de obter 
esse valor necessário para me defender diz o atleta. 
que lançou ha internet “ima vaquinha virtual para 
buscar apoio para seguir à 
frente com o pedido de re- 

PEssa luta é de todos 
que aereditam em um es. 
porte inclusivo e não ex Elusivo” concluiu. Em 15 

to aceito, este novo desa 
fo na minha vida - desta 
cou Luan Leite, que anda 
falou sobre a sua nova 
função. 

Ele disso estar inletan. 
do sua carreira agora 
como coordenador do sub 
13 e M uma função que já 
vislumbrava mesmo em 
quanto atleta 
E uma árva que sem 

pre me identifiquei e, por Jaco, procurei me qualif 
car, fl um curso em 2119 
de gestão e marketing no 
departamento de futebol, 
além da minha vivência 
no melo, que acabou me 
ensinando atalhos e cam 
hos que devem ser segui 
dos Estou muto faiz e os 
pero que consiga contr 
buir bastante na formação 
destes futuros jogadores, 
aconselhando. orientando 
e também cobrando na 
tora que tiver que cobrar 

O gerente de futebal do 
Valtaço Wilson Leite des 
tacou que a chegada do 
Luan faz parte da nova 
modelação das categorias 
de base, que estão pascan 
do por uma reformulação. 

perco ei Rivassovas 

Lua falou schra  fecidade de estar retornando 20 cube que 

São duas categorias 
que tém sofrido bastanto 
assádio dos clubes no Bra- 
si, que estão buscando 
atletas cada vez mais no- 
vos. E o Luan chega para 
cuidar dessa observação e 
controle dos Jogadores, 
além, claro, de agregar 

muito no conhecimento 
técnico do futebol o tam 
bém por toda a história 
que ele tem com o Volta- 
ço, sendo uma referância 
para os jovons atletas. Ft- 
camos muto felizes em tê- 
lo novamente conosco — 
afirmou, 

TENIS DE MESA 

Hugo Calderano é ouro no Pan-Americano 

Hugo Calderano con 
quit o tio do Cammpeo mato Pam Americano de Tê Dis de Mesa, após derrotar O canadense Eugene Wang 
Dor 4 seis à 1 (parciais de vm 1/6 9 se 11/5) no Bina da noite da 
dltima segunda-feira (15 na Villa Deportiva Nacio Pa, em Lima (Per 
Este foi o segundo título de Calderano na competi 

São O primeiro foi em 3017 fede não disputou as edi- 
Ses de ans é ais) 

“Acho que consegui jo gar muito bem Meu nível foi crescendo durante a competição. À final foi bem 
dificil, o Engene tem muita experiência, é muito bom 
mo jogo curto, consegue ler Bem 6 jogo. Então, nessa 
parie de saque e recepção, às primeiras bolas foram muito importantes, mas 

im bom ritmo e Estava for 
fo derrotada pola parto. 
quemnha Adeiana Diaz por 4 Ses a 3 (6711 74 4/11, 117 
9,12/0, BA e 7/1) e ficou com à prata no individial 
feminina. 
Esta é a segunda meda lha na competição de 
Takahashi, que, ao lado de Vitor shy garantiu o ouro 
nas duplas mistas 
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tie: Dia da Critividade, Dia nacional de combe. 
te à Toberehom, Dia Internacional do Não Fumante 

“O Shopping Park Sul já abriu sua temporada oii at para o Natal 
“E Natal que é Nata, não pode falar a presença do Papai Now, que segura fetra Chegou no shopping, x. 

do as tm percurso por vários bairros da cidade de ia Edo 
“A decoração do Shopping Park Sul. para este Na tal “rar o teia Circo, em consemância mais mova atração que acaba de chegar na Praça de Eventos já. Ee nen & maior suco com tm Boneco anima 

bic de elf em tamanho ma 
“Coordenador de marketing do Shopping Par Su, Redrigo Mais ada conosco Sobra pegrâmação "A 

gente sempre itca inovação e ese ano será com à Scresta que vai levar alegria às ruas da cidade, 
clusive com distribuição de doce para às crianças. Dentro do shopyine. à novidade ficará por conta da 
Avare Master no tema circo através da qual nossos dientes poderão passar o tirar lindas foto, ser um 
Erande presente para à cade « região” “As dt com Pal Noel podem ser tiradas ds ter 
a a sábado de 15 às 2º hs, domingos e feriados at as E 

“O Gacemss completando hoje 76 
dação “ima trjetória de multa cultura de entretenimen 

os de sua fun 

ontimia & 
tação da tarda Colt 

quardada apresen 
99M, em Barra Man 

lrigentos Lojistas de Volta Redon 

marada à exemplo ieriores com públicos 
no de ota os O emperário Antônio Braga, lelasa Prloeustevu 

amvermartando semana passada “Sua filha, a enfermeira Ana Carolina Braga, tro 
de ide hoje utas horenagena dos amiliaros o amigos. 

Fernanda Loureiro, “ha ow primeiros abraços de seus pais o empresário 
Rogério Lonrviro e Criatate Cotrim Louredro, dos Ir 
os Sengio Cotrim Loureiro e Brun Eny Loureiro, “Dapols pelos avisos toa Roberto Loureiro o Viv. 
avo, Ronaldo Loureiro o Márela Loureiro « das pri mas, Roberta Loureiro, Priscila Lourelry o Maria 
Eanda 

“Quem também desperta com sua mais nova ida 
é Patricia Mato “Outros queridos aniversariantes do dia: Lari 
Cstelan Cristina; Valesca Barbosa; Sé da Cota 

“Fazendo 19 amos hoj. que os umpresários do mun. 
do fabio, Ricardo Aldet e Alexia Aldet tiveram sou dia Dem a do Ortolro da Go. 
ria, no Rj da Traição “À organização e cerimonial levaram assinatura do 
dem um. Eder Menegine, o Embaixador do Ro “Este colunista, acompanhado de Jete Castro e do 
jornalista Emiliano Macedo, está dedo ontem. em la 

“Mais precisamente no aconchegante « charmoso Hotel Ra Porão 
“Aproveitaremos hoje e amanha para resplrar um 

povo de sr puro e a tranquilidade do local, aro, uma cireulada por este parselísiaco local 
do 

proveltar para desfrutar da gastronomia o bém ver à nova decoração de Natal que Já viu o está Iii 

Celular | 
| | 

quisa feita pelo site de relacionamentos Victoria Nam sugere que gaste menos tempo ho amar | tohone ] 
“Quaso metade (45%) das 6 mil entrevistadas | 

Ortopedia por 
ao Especializados: Fisioterapia 
) 4 Joelho, Ombro, com Pilates, 

se P$, Mão, Coluna RPG e Aparelhos. 
IS e Quadiil. 
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